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Farnost sv. Tomáše. Praha 1. Říjen 2019, r. XXIII. č. 254
„Na kříži nám ukázal, co máme snášet, ve zmrtvýchvstání ukázal, v co máme doufat.“ (Sv. Augustin)

„Hledat Boha a nechat se hledat Bohem“, definoval papež
augustiniánské charisma
Petrův nástupce přijal 13. 9. 2019 dopoledne na audienci členy generální kapituly Řádu svatého
Augustina. Řád sv. Augustina je celkem v padesáti zemích světa na pěti kontinentech, má 2769 členů,
z nichž 2052 jsou kněžími. Váže se historicky k postavě církevního otce, biskupa z Hippo (354-430),
Učitele církve, jehož Řeholi přijaly během času za svou různé komunity, ale jednotnou institucionální
formu dostal až v roce 1243. Krátce poté začal působit také v českých zemích.
V dnešním „totálně sekularizovaném světě“, poznamenal v úvodu papež František, se víra bez
prokazované lásky rozpouští.
„Vy augustiniáni jste povoláni dosvědčovat tuto vroucí, živou, viditelnou a nakažlivou lásku církve
komunitním životem, který bude zřetelně vyjevovat přítomnost Zmrtvýchvstalého a Jeho Ducha. Jednota
v lásce – jak dobře vysvětluje vaše Řehole – je ústředním bodem zkušenosti a spirituality svatého
Augustina a základem celého augustiniánského života.“
Uchovávat plamen této bratrské lásky nebude možné bez onoho přebývání v Bohu, jak praví vaše
Řehole: »Hlavní důvod, proč jste se sešli v jednotě, je ten, abyste v souladu žili v domě a abyste byli
jedné mysli a jednoho srdce na cestě k Bohu« (č.3).
„Anima una et cor unum se rodí v tomto nepomíjivém zdroji: v Bohu. Vaše srdce jsou stále na cestě
k Bohu. Vždycky. Každý člen komunity ať za svoje první každodenní předsevzetí klade, že bude hledat
Boha anebo se bude nechávat hledat Bohem. Tento směr byl měl být vámi deklarován, vyznáván a
dosvědčován bez falešné zdrženlivosti. Hledání Boha nesmí být zatemňováno jinými účely, byť
velkodušnými a apoštolskými, neboť je vaším primárním apoštolátem. Jsme tady – mohli byste si denně
mezi sebou říkat – protože jsme na cestě k Bohu. A poněvadž Bůh je Láska, jde se k Němu v lásce.“
Papež pak citoval z listu, který sv. Augustin zaslal sv. Jeronýmovi, a popisuje v něm zkušeností ze
života členů řeholní komunity: „Přiznávám se, že shledávám zcela přirozeným cele se svěřit
náklonnosti k nim, zejména když mne trápí světská pohoršení. Nacházím v jejich srdci spočinutí, které
je zbaveno starostí, a také jistotu Boží přítomnosti“ (Epistula 73,10), na což František navázal:
„A také při pohoršeních v církvi i ve vlastní rodině se pokoj nachází na této cestě. Vrátit se a nabrat
směr... a pohoršení padnou sama, protože ukazují, že není žádná jiná cesta. Toto je cesta. Je dobré vracet
se často k Augustinově meditaci nad prvním Janovým listem, kde nazývá církev mater caritatis, matkou,
která pláče nad sváry svých dětí a nabádá je k jednotě v lásce“.
www.radiovaticana.cz
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6 RAD PRO SOUŽITÍ V RODINĚ (ukliď si doma)
Zaměř všechno na to, aby se Bůh stal centrem tvého domova
Vyčisti staré spory, které jsou mezi tebou a tvými blízkými
Zameť prach tvých špatných domácích návyků
Obnov a znovu používej skutky lásky a slova něhy
Zbav se zraňujících slov a záští
Rozdávej své dary a dej je do služby své rodině
K ZAMYŠLENÍ
- Dospět znamená, že prvním místem, kde se musí hledat odpovědi, je naše vlastní nitro.
- Vždy se směj, je to nejlevnější medicina.
- Pomni, že je mnoho lidí, kteří jsou šťastni a mají mnohem méně než ty.
- Život je dlouhá cesta, ve které jsi učitel a žák. Několikrát budeš učitelem, ale po všechny dny zůstaneš
žákem.
- Úspěch spočívá v překonání obav ze selhání.
- Je to nemožné, říká pýcha. Je to riskantní, říká zkušenost. Nemá to smysl, říká rozum. Pokus se,
našeptává ti srdce...

Památka Panny Marie růžencové (7. 10.)
Celý měsíc říjen je z ustanovení papeže Lva XIII. (*1810, +1903) zvláštním způsobem zasvěcen Panně
Marii a modlitbě růžence.
Za svého pontifikátu vyzýval věřící, aby se po celý měsíc modlili denně růženec ve všech farních
kostelích.
Z historie vzniku růžence:
Modlitba růžence se skládá z opakování modlitby Zdrávas Maria, která se začala hojněji užívat zhruba
v 11. století, tehdy se sestávala pouze z Pozdravení andělského (Lk 1,28) a slov Alžběty (Lk 1,41).
Doloženo je že okolo r. 1300 v cisterciáckém klášteře v Trevíru se užívalo modlitby, kterou můžeme
označit jako předchůdce růžence: modlitba sto Zdrávasů byla spojena se zamyšlením nad tajemstvími
ze života Ježíše Krista. Vkládání jednotlivých tajemství ze života Ježíšova mezi jednotlivé desátky
růžence vzniklo z popudu kartuziánského novice Dominika Pruského v r.1409. (Autorství růžence
bylo dlouhou dobu mylně připisováno sv. Dominikovi). Název modlitby - růženec - vznikl na základě
legendy ze 13. století, podle které se jeden cisterciák modlil padesát zdrávasů před sochou Panny
Marie a uviděl nad její hlavou věnec z padesáti růží.
Modlitba se v pozdním středověku stala velice populární, její zásluze bylo připisováno vítězství nad
Turky u Lepanta 7. 10. 1571.
Papež Pius V. jako výraz vděčnosti ustanovil tento den svátkem Panny Marie Vítězné. Papež Řehoř
XVIII. povolil v kostelech s růžencovým oltářem či kaplí slavit první neděli v říjnu svátek svatého
růžence, a ten byl později rozšířen na celou církev. Papež Pius X. přeložil jeho slavení na 7. 10., název
svátku byl změněn v r. 1960 do dnešní podoby: Panny Marie růžencové.

(Upraveno podle textu profesora Petra Kubína)

V našem kostele sv. Tomáše a Augustina na Malé Straně se vždy v neděli v 9,00 hodin – před českou
mší svatou – modlíme společně růženec a v letošním roce po této modlitbě přidáváme i „modlitbu za
povolání do řádu augustiniánů“.
Přidejte se k nám v průběhu měsíce října a modlitbu růžence se s námi společně přijďte pomodlit.
Věřte, že přijít o půlhodiny dříve na mši svatou a s námi se růženec společně pomodlit není nic těžkého.
M.H.
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Vzpomínka na Gregora Johanna Mendela, OSA
Přírodovědec, zakladatel genetiky a objevitel základních zákonů dědičnosti působil jako mnich a
později opat augustiniánského kláštera na Starém Brně.
Narodil se 20. července 1822 v moravskoslezských Hynčicích nedaleko Nového Jičína v rodině
německy mluvících drobných zemědělců. Jeho mateřským jazykem sice byla němčina, ale vzhledem k
tomu, že působil v dvojjazyčném prostředí, naučil se plynně česky.
Po absolvování gymnázia v Opavě studoval na filozofické fakultě olomoucké univerzity. Z finančních
důvodů a na přání matky vstoupil do semináře. V roce 1843 přišel do augustiniánského kláštera sv.
Tomáše na Starém Brně a přijal řeholní jméno Gregor. Zde žil téměř 42 let. Kromě řeholních
povinností se věnoval vědecké činnosti a výzkumu, ve zdejší klášterní zahradě v 50. a 60. letech křížil
hrách a pomocí matematických postupů (statistiky a kombinatoriky) si při tom ověřoval pravidla
přenosu dědičných jednotek. Na základě svých pokusů formuloval tři pravidla, později známá pod
názvem Mendelovy zákony dědičnosti. V roce 1866 sepsal publikaci Pokusy s rostlinnými hybridy,
která položila základy moderní genetiky.
Ve 28 letech, kdy působil jako suplent ve Znojmě, se přihlásil na vídeňskou univerzitu k učitelským
zkouškám z přírodopisu a fyziky, ale neuspěl paradoxně kvůli neúspěchu v přírodopisu. Mezi lety
1851 a 1853 studoval ve Vídni matematiku, fyziku, chemii, botaniku, zoologii a paleontologii. Díky
důkladnému studiu těchto věd si uvědomil důležitost matematiky a statistiky pro vysvětlování
přírodních dějů. Toho později využil během svých pokusů s hrachem.
V roce 1868 byl zvolen opatem augustiniánského kláštera. K této funkci mu časem přibývaly další,
kvůli čemuž musel stále více zanedbávat svou výzkumnou činnost. Byl členem mnoha spolků: c.k.
Moravskoslezské společnosti pro zvelebení polního hospodářství, přírodovědy a vlastivědy,
místopředsedou a jedním z nejaktivnějších členů Přírodozkumného spolku, členem Včelařského
spolku (který dokonce založil), ovocnářské, vinařské a zahradnické sekce Hospodářské společnosti a
Zoologicko-botanické společnosti. Od roku 1862 až do své nemoci prováděl Mendel každodenní
meteorologická pozorování pro Meteorologický ústav ve Vídni. V seznamu třinácti Mendelových
publikací se devět týká meteorologie. Mendelovo jméno čestně nese i první česká vědecká stanice v
Antarktidě.
Mendelovou vášní bylo zahradničení; jako respektovaný odborník byl zván na ovocnářské a
zahradnické výstavy. Za bazilikou Nanebevstoupení Panny Marie na Starém Brně si nechal postavit
včelín, kde choval včely. Posledních deset let života strávil vyčerpávajícím sporem s rakouskou vládou
kvůli zvýšené dani z klášterního majetku.
V roce 1883 Mendel vážně onemocněl a 6. ledna 1884 ve věku 61 let v klášteře zemřel. Byl pochován
na Ústředním hřbitově v Brně do hrobky augustiniánů. Rekviem ve starobrněnské bazilice dirigoval
lašský rodák Leoš Janáček, podporovaný klášterem na studiích. Hřbitov byl otevřen dva měsíce před
jeho úmrtím, takže zde byl prvním pohřbeným římskokatolickým knězem.
Gregor Johann Mendel patřil mezi významné osobnosti Brna už za svého života, ale jeho celosvětový
přínos biologii byl doceněn až posmrtně, až počátkem 20. století poté, co bylo jeho dílo přeloženo do
angličtiny.
Dílo a život Gregora Mendela od roku 2002 prezentuje Mendelovo muzeum Masarykovy univerzity
umístěné v autentických prostorách starobrněnského opatství.
Moravské zemské muzeum se věnuje od roku 1965 propagaci jeho vědeckého a kulturního odkazu v
rámci svého centra Mendelianum, kde si může každý vyzkoušet, jaké to je, být vědcem. Právě tady
získal podporu a inspiraci pro svůj světově proslulý výzkum. Od roku 2016 zde pořádají akci
nazvanou Mendel Day, která je podporována vědci z celého světa a má za cíl popularizovat,
propagovat a rozvíjet Mendelův odkaz. Jméno zakladatele genetiky nese ve svém názvu Mendelova
univerzita v Brně.
Zdena
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Farní výlet proti proudu Šembery
Na avizovaný pozdně letní výlet jsme dorazili v sobotu 14. září na Masarykovo nádraží v počtu
pouhých tří osob. A to i přes příznivou předpověď slunečného počasí, která se tentokrát nemýlila.
Z nádraží v Českém Brodě jsme se vydali na náměstí Arnošta z Pardubic k renesanční zvonici vedle
kostela sv. Gotharda. Dovnitř kostela jsme jen krátce nahlédli, protože tam zrovna probíhal generální
úklid včetně bílení stěn a většina oltářů byla přikryta fólií. Pouze v zadní části byly k vidění dva
epitafy, což potěšilo zvláště Ivana.
Od kostela jsme pokračovali do parku s utrakvistickým kostelem Nejsvětější Trojice. Tento původně
hřbitovní areál byl vystavěn za městskými hradbami, od r. 1951 patří kostel Českobratrské církvi
evangelické.
Vedle vchodu do kostela přiléhá ke zdi velmi hodnotná renesanční pískovcová kazatelna z roku 1585
od saského mistra Wolfa Schultese z Plavna. Je zdobena reliéfy Umučení a Zmrtvýchvstání s českými
citáty z Janova evangelia. Před kostelem stojí renesanční náhrobek dcery českobrodské sladovnice
Valšové, která financovala i opravu kostela a stavbu kazatelny, jak o tom svědčí dedikační nápis na
římse kazatelny.
Areál byl obehnán zdí, zakončenou nízkou stavbou s bedněným patrem a šindelovou střechou. Ta byla
původně vystavěna jako renesanční kostnice, později sloužila jako zvonice. Bohužel oba zvony byly
roztaveny v době 1. světové války.
Podél říčky Šembery jsme se dostali k městskému pivovaru. Pivovar a město Český Brod k sobě patřily
už od r. 1360, kdy pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic udělil městu výsady, které do té doby směla
užívat jen města královská. V roce 1437 bylo město povýšeno císařem Zikmundem Lucemburským na
královské město.
Pivovarnictví se ve městě dobře dařilo, více než 150 sudů piva týdně (!) se vozilo hlavně do Kutné
Hory a do Prahy. Pivovar - proslavený výborným pivem, zejména tmavým 14 stupňovým Granátem byl ale poškozen za 2. světové války a po následném znárodnění byl postupně uzavírán a chátral. Nový
vlastník se snaží historický pivovar zachránit a postupně jej rekonstruuje.
Za pivovarem jsme míjeli rybník Podviňák. U následujícího, Mlýnského, jsme se usadili nejen proto,
abychom v klidu pozorovali hladinu chovného rybníka, ale také abychom odlehčili zásobám v batohu,
protože zvony právě odbíjely poledne.
A pak jsme proti proudu Šembery pokračovali dál směrem na Doubravčice. V lese jsme šli kolem
bývalého hradu Tuchoraz a pokračovali k rozcestí Na Šembeře.
Říčka Šembera, která svým názvem připomíná zaniklý středověký hrad Šember, se vine skalnatým
údolím, které na rozcestí opouští a dál pokračuje otevřenou rovinou mezi lukami a poli. Dnes nemá
mnoho společného s vodním tokem, který v minulosti spolu se svými přítoky napájel devět rybníků…
Roku 1858 převzal majetek svého rodu Jan II. z Lichtenštejna, který proslul jako lidumil a mecenáš se
zájmem o přírodu. O 40 let později, k výročí jeho panování, byly osazeny lesním personálem v lesích
panství tzv. jubilejní kameny. U každého z nich byly vysazeny háje, v každém 20 dubů letních, 20
zimních a 18 dubů červených. Jejich celkový počet vyjadřoval tehdejší věk knížete, letní a zimní duby
roky panování a červené věk jeho nástupu do funkce. Při slavnostním odhalení však kníže podotkl, že
mu kameny připomínají spíše náhrobky… Jeden jubilejní kámen Jana II. z Lichtenštejna z roku 1898
jsme míjeli u rozcestí Na Šembeře.
Naše putování vedlo dál k jednomu z nejstarších opevněných slovanských hradišť na těžce
přístupném ostrohu nad řekou Šemberou – k hradišti Staré (Pusté) zámky u Doubravčic. Mohutné
hradištní slovanské valy se dochovaly v lesích dodnes.
Hradiště vzniklo již v době bronzové v lese, ve výšce 60 metrů nad korytem říčky Šembery, a zaniklo
v 9. stol. při vojenských výbojích mezi kmeny Přemyslovců a Zličanů. V jeho místech byl ve 14. století
vybudován polodřevěný strážní hrad Šember, který sloužil jako správní hrad nad blízkou obchodní
cestou, bohužel byl zničený zřejmě za husitských válek. Hrad stával vysoko nad skalnatým údolím
v nejsevernějším cípu protáhlé ostrožny, ohraničen hlubokými srázy, příkopem a žulovým útesem.
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Z rozcestí Na Šembeře vede k hradištním valům a ruinám hradu značená lesní cesta, pokračující proti
proudu Šembery až do Kozojed.
Cestou k autobusu jsme se ještě zastavili u kostela svatého Martina, postaveného na místě bývalého
pohanského pohřebiště ve 13. století. Jeho věž je ze dvou třetin zděná, horní část je obedněná a
spočívá na dřevěných krakorcích.
Za obcí Kozojedy jsme nasedli do příměstského autobusu, který nás odvezl k metru Háje. Ivane,
děkujeme za hezký výlet.
ZS

Zápis z jednání pastorační rady (dále jen PR) farnosti sv. Tomáše, Josefská 8,
Praha 1, uskutečněného dne 25. září 2019 v 19,30 hod. v refektáři kláštera
V úvodu společná modlitba
* P. Juan oznámil, že po zasedání Generální kapituly nedochází k žádné změně ve vedení jednotlivých
komunit naší farnosti: pro českou komunitu je i nadále ustanoven administrátor farnosti P. Juan,
anglickou komunitu vede P. William, španělskou P. Jozef a filipínskou vede P. Iman.
* Během července a srpna došlo k opravě fasády našeho kostela sv. Tomáše a Augustina – oprava byla
původně plánovaná ve výši Kč cca 40 tisíc, ale po důkladné kontrole stavu fasády byla výsledná
faktura ve výši 185 tis. Kč.
* Poutní zájezd do Říma při příležitosti 30. výročí svatořečení Anežky České se uskuteční ve dnech čt
10., pá 11., so 12. a ne 13. 10. 2019 (odpolední návrat). O zájezdu budeme informovat v listopadovém
čísle Tolle lege.
* V souvislosti s blížícím se 30.výročím svatoření Anežky České (17. 11.) PR odsouhlasila návrh aby:
DNE 16.11. (sobota) OD 17,00 hod. SE V KOSTELE SV. TOMÁŠE USKUTEČNILA VIGILIE A DĚKOVNÁ
MŠE SV. ZA 30 LET SVOBODY. Symbolem budou též i „svíčky = světlo svobody“. (V průběhu října
proběhne organizační schůzka, ochotní zájemci o organizaci této vigilie nechť se hlásí u P-Juana).
* P. Filip Suchán sdělil, že dne 17. 11. Řád Maltézských rytířů uspořádá oběd pro bezdomovce a rodiny
uprchlíků.
* V RÁMCI OSLAV 30.VÝROČÍ SVATOŘEČENÍ ANEŽKY ĆESKÉ USPOŘÁDA MALTÉZSKÁ POMOC
LETECKÝ ZÁJEZD DO ŘÍMA I PRO HENDIKEPOVANÉ, ještě jsou volná místa - informace jsou uvedeny
v Maltézském věstníku, nebo u P. Filipa Suchána
Téma pro letošní rok v naší farnosti bude: VNÍMAVOST
- vnímat a dívat se, přemýšlet a konat. P. Juan by rád zavedl ve farnosti „neformální návštěvy v
rodinách farníků mimo úřední hodiny“
* v průběhu následujících měsíců se při kázáních zaměří více na život sv. Augustina (adventní
rekolekce bude na téma „adventní promluvy sv. Augustina“)
* P. Pavel Pola z kláštera Pražského Jezulátka sdělil, že se přihlásila skupina 10 studentů na přípravu
na biřmování; též sdělil, že na večerní mše sv. docházejí ve větší míře mladí lidé, jinak je více méně
stejná skupina věřících.
* P. Filip Suchán informoval, že od 1. 5. byl v době mezi 11-17 hod otevřen pro možnost modlitby
kostel Panny Marie pod řetězem; službu v kostele zajišťuje agentura (je to dost drahé), během dne
navštíví tento kostel cca 40 lidí, ale modlících je tak cca 10 lidí. Zvažují, jak dál.
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* skupina mládeže se bude opět scházet vždy jednou za 14 dní ve čtvrtek a tématem těchto setkání
bude „Kristus žije“ od papeže Františka, pro lepší vzájemné poznání se uskuteční ve dnech 16., 17. a
18. října společný výlet mládeže na Vsetínsko
* senioři naší farnosti (cca 30 osob) v sobotu 5. října uskuteční společný výlet do Ročova, Loun a
Panenského Týnce; vždy 1. pondělí v měsíci po polední mši svaté dochází k pravidelnému setkávání
seniorů v refektáři a to nejen u kávy či čaje, ale i s velmi hodnotným duchovním programem.
Garantem těchto setkání je P. William.
* v průběhu podzimu dojde k sobotnímu setkání ministrantů v klášteře v Dobrotivé (garanti Miloš,
Matouš a Jakub)
* Svatotomášský sbor každou druhou neděli v měsíci provede chorální mši. Na prosinec chystá vydání
nového CD
* dvě číselné tabule (na písně) na obou stranách u presbytáře (jsou zakoupené a budou se instalovat)
* pro chod kuchyně v refektáři bude vytvořen PROVOZNÍ ŘÁD
* po říjnových nedělních ranních modlitbách růžence se bude skupina modlit za povolání do řádu
augustiniánů (modlitba je uvedena v říjnovém čísle Tolle lege)
* dne 25. 10 (pátek) se uskuteční naše tradiční evangelizační akce: PIVOBRANÍ
* DNE 23. LEDNA 2020 v 19,30 v refektáři kláštera se uskuteční FARNÍ SHROMÁŽDĚNÍ všech komunit
působících v našem kostele.
Zapsala: Marie Hradecká

Víš, že?...
* Ve čtvrtek 3. 10. od 19,30 modlitba Taizé.
* V neděli 6. října 2019 se uskuteční sčítání návštěvníků bohoslužeb. Výsledky sčítání a jejich
srovnání s výsledky téhož sčítání z r. 1999, 2004, 2009 a 2014 poskytnou diecézním biskupům a celé
České biskupské konferenci významné informace o situaci i vývojových trendech, na jejichž základě
bude možné lépe a účinněji soustřeďovat síly i prostředky k pastorační a evangelizační práci v naší
zemi.
* Zájemci přípravy na biřmování ať se hlásí u P. Jozefa.
* V neděli 13. října bude při mši svaté od 9,30 Svatotomášský sbor zpívat chorální mši Cum iubilo a
několik dalších skladeb.
* 26. října bude udělována v našem kostele při mši sv. v 9,30 hodin svátost nemocných. K této
svátosti zveme věřící, kteří jsou nemocní (každého věku) a všechny, kteří dosáhli věku 65 let. Zájemci
se mohou přihlásit v sakristii.
* Úklid kostela nejen během prázdnin vždy v pátek po 15,00 hodině. Přijďte nám pomoci, pokud
máte čas!!
* Paní kostelnice prosí všechny farníky, aby dárky pro kostel (květiny, svítidla, knihy, atd.) přinášeli
do sakristie nebo předali otcům augustiniánům přímo do ruky, nebo přes týden p. Futerovi na recepci.
Děkuji všem farníkům za dary.
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* Na vrátnici kláštera můžete dostat Svatotomášské černé pivo, vařené podle receptury, která se
zachovala v klášteře od 17. století. Příspěvek za pivo bude použit na opravu varhan kostela sv.
Tomáše.
* Každou neděli přede mší sv. se modlíme od 9,00 hod. sv. růženec. Můžete se předem domluvit,
abychom se pomodlili za vaše intence.
* Každého 22. v měsíci probíhá po mši sv. ve 12,15 pobožnost ke sv. Ritě v kostele, s požehnáním růží
a modlitbami za lidi v jakékoli nouzi. Všichni jste srdečně pozváni.
* V neděli 17. listopadu od 18,00 plánuje Svatotomášský sbor koncert jako vzpomínku na všechny
věrné zemřelé, zejména za letos zesnulého F. X. Thuriho. Bude provedeno Requiem F. X. Thuriho pro
sbor, sóla a orchestr.

Modlitba za povolání do řádu augustiniánů
Modleme se k Pánu žně,
jenž volá muže a ženy, aby mu sloužili v lásce.
(Pauza pro tichou modlitbu)
Všechna sláva a chvála Ti patří,
Bože pravdy, světlo našich srdcí,
vždyť Ty vedeš své lidi po cestách svatosti.
Pomoz těm, kdo jdou ve šlépějích
Augustinových,
aby Tě hledali vzájemnou láskou a uctíváním

a aby byli služebníky Církve coby vzory
k následování pro druhé.
Osviť muže a ženy,
aby viděli krásu společného života
v duchu svatého Augustina
a posiluj je v této službě tak,
aby dílo, jenž jsi v nich začal,
bylo přivedeno k naplnění.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Dobrou chuť!
Křehký jablečný koláč
Kombinace tvarohu s ovocem je velmi chutná a oblíbená. Dneska Vám nabídnu recept na jednoduchý
koláč bez vážení.
Původní recept uvádí menší plech, ale já jsem to zkusila na normálním hlubším plechu (cca 26x37 cm).
Těsto není tak vysoké.
Na těsto budeme potřebovat: 3 hrnky hladké mouky, 1 kostku tuku (původní recept uvádí máslo), ¾
hrnku třtinového cukru, 1 lžičku skořice, 1 lžičku prdopeč, 1 vejce a špetku soli.
Na náplň budeme potřebovat: 4 jablka (oloupaná - 2 nakrájíme na kostičky a 2 na plátky), 2 vaničky
tvarohu, 1 kelímek šlehačky, 1 kelímek zakysané smetany (oboje cca 20 dkg), 2 pudinkové prášky
s vanilkovou příchutí, 5 lžic cukru krupice a 1 vejce.
Z přísad na těsto uděláme drobenku, na plech dáme pečící papír a na něj napěchujeme drobenku, jen
asi hrst směsi si necháme na posypání koláče.
Tvaroh, smetany, cukr, vejce a pudinky smícháme nebo ušleháme, přidáme jablka nakrájena na
kostičky a nalijeme na těsto. Na tvaroh naklademe jablka nakrájená na plátky a posypeme zbytkem
těsta.
Pečeme 40-50 minut v troubě vyhřáté na 180°.
Dobrou chuť

Hanka
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